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วิทยาศาสตร ชางเผือก 48
1. สารที่เติมลงไปเพื่อชวยลดความเปนกรดของน้ําในกระบวนการผลิตน้ําประปาคือสารใด
1. แคลเซียมคลอไรด
2. แคลเซียมไฮดรอกไซด
3. แคลเซียมคารบอเนท
4. โซเดียมคลอไรด
5. โซเดียมไฮดรอกไซค
2. น้ําทิ้งจากโรงงานผลิตโซดาไฟ หรือสีทาบาน นอกจากมีอุณหภูมิสูงแลวยังมีสารใดปนออกมาดวย
1. ปรอท
2. ตะกั่ว
3. แคดเมียม
4. แมงกานีส
5. สารหนู
3. ขอใดไมใชสมบัติของเบส
1. มีรสฝาดเฝอน
3. กัดเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตและโลหะบางชนิด
5. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเปนน้ําเงิน

2. ทําปฏิกิริยากับน้ํามันไดในสบู
4. มีคาพีเอชนอยกวา 7

4. กรดที่ไดจากการหมักแปง น้ําตาลและผลไมคือกรดใด
1. กรดไฮโดรคลอริก
3. กรดกํามะถัน
5. กรดไนตริก

2. กรดฟอรมิก
4. กรดอะซิทิก

5. ขอความที่เกี่ยวของกับเรื่องของโลกสีเขียวตอไปนี้ ขอความใดถูกตอง
1. การสังเคราะหแสงในพืชเกิดในเวลาที่มีแสงสวาง สวนการหายใจเกิดขึ้นตอนกลางคืน
2. การลําเลียงอาหารของพืชเกิดขึ้นในเวลากลางคืน
3. รากพืชตองการ O2 เพื่อชวยในการดูดเกลือแรโดยกระบวนการแอคทีฟทรานสปอรต
4. ออสโมซีสเปนการเคลื่อนที่เฉพาะโมเลกุลของตัวทําละลายจากสารละลายเขมขนผานเยื่อเลือกผาน
ไปยังสารละลายเจือจาง
5. เมื่อความเขมขนของแสงมาก ปากใบเปดนอยที่สุดเพื่อชวยลดการสูญเสียน้ําของพืช
6. ขอความที่เกี่ยวของกับเรื่องของชีวิตสัตวตอไปนี้ ขอความใดไมถูกตอง
1. วัฏจักรชีวิตนับตั้งแตไขไดรับการผสมจนเปนตัวเต็มวัย จนถึงใหกําเนิดชีวิตรุนใหม
2. ไข >>> ตัวหนอน >>> ดักแด >>> ตัวเต็มวัย = ยุง ผีเสื้อ แมลงวัน ผึ้ง ดวง
3. การสืบพันธุแบบอาศัยเพศ = ไฮดรา ปลาดาว พารามีเซียม
4. การผสมเทียม = การทําใหเกิดการปฏิสนธิโดยการสืบพันธุแบบอาศัยเพศใชไดกับสัตวที่มีการ
ปฏิสนธิภายในเทานั้น
5. การถายฝากตัวออนตางกับการผสมเทียมที่แมพันธุจะตกไขมากกวาปกติ ทําใหมีตัวออนหลายตัวในทอง
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7. ในบอเลี้ยงปลาแหงหนึ่งมีสิ่งมีชีวิตตอไปนี้ ปลา ผักบุง ไรน้ํา แหน แบคทีเรีย อะไรทําหนาที่ผูผลิตและผูยอยสลาย
ตามลําดับ
1. ผักบุง แบคทีเรีย
2. ไรน้ํา แหน
3. ผักบุง แหน แบคทีเรีย
4. ไรน้ํา แหน แบคทีเรีย
5. ผักบุง ไรน้ํา แบคทีเรีย
8. ขอความใดตอไปนี้ถูกตอง
1. น้ําตาลแลคโทสเปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวที่พบในน้ํานมสัตวหรือปสสาวะของหญิงมีครรภ
2. ไคทินเปนโปรตีนชนิดหนึ่ง มีสีแดง ใชทําไหมเย็บแผล
3. โปรตีนเปนสารอินทรียที่สําคัญเชิงโครงสรางของเนื้อเยื่อของรางกาย ธาตุที่เปนองคประกอบคือ คารบอน
ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจนเทานั้น
4. คอเลสเทอรอลทําใหเสนเลือดอุดตัน แข็งตัวแตเปราะ แตสามารถสังเคราะหวิตามินดีและฮอรโมนเพศได
5. วิตามินที่รางกายตองการมากที่สุดคือวิตามินบี เพราะวามีประโยชนตอรางกายทุกชนิด
9. ขอใดตอไปนี้เรียงลําดับจากโมเลกุลที่เล็กที่สุด
1. แปง >> มอลโทส >> เดกซทริน >> กลูโคส
3. เดกซทริน >> แปง >> มอลโทส >> กลูโคส
5. แปง >> มอลโทส >> เดกซทริน >> กลูโคส

2. แปง >> เดกซทริน >> มอลโทส >> กลูโคส
4. เดกซทริน >> มอลโทส >> แปง >> กลูโคส

10. เมื่อนักเรียนกินขาวเหนียวมะมวง น้ํายอยอะไรในรางกายที่ถูกใชงาน
1. อะไมเลสกับซูโคส
2. ทริปซินกับอะไมเลส
3. ไลเพสกับอะไมเลส
4. เพปซินกับไลเพส
5. ทริปซินกับอะไมเลส
11. เพราะเหตุใดจึงตองวัดความดันเลือดที่บริเวณตนแขน
1. ความดันเลือดบริเวณตนแขนใกลเคียงกับความดันเลือดขณะหัวใจบีบและคายตัว
2. บริเวณตนแขนมีหลอดเลือดแดงขนาดใหญ
3. บริเวณตนแขนมีหลอดเลือดดําขนาดใหญ
4. สามารถใชเครื่องวัดความดันเลือดบริเวณตนแขนไดสะดวก
5. บริเวณตนแขนหลอดเลือดแดงขยายตัวไดเต็มที่
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12. ขอใดไมมีโอกาสเปนไปไดในการเกิดฝาแฝด
1. เกิดจากอสุจิ 1 ตัวผสมกับไข 1 ใบ
2. เกิดจากอสุจิ 1 ตัวผสมกับไข 2 ใบ
3. เกิดจากอสุจิ 2 ตัวผสมกับไข 2 ใบ
4. เกิดจากอสุจิ 2 ตัวผสมกับไข 2 ใบ
5. เกิดจากอสุจิ 3 ตัวผสมกับไข 3 ใบ
13. อัณฑะมีหนาที่สําคัญคือ
1. สรางอสุจิและฮอรโมนเพศ
3. สรางสารมีฤทธิ์เปนดางและอาหาร
5. สรางอสุจิและอาหาร

แลวไดฝาแฝด
แลวไดฝาแฝด
แลวไดฝาแฝด
แลวไดฝาแฝด
แลวไดฝาแฝด

4
2
2
2
4
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คน เพศเดียวกัน
คน ตางเพศกัน
คน เพศเดียวกัน
คน ตางเพศกัน
คน มีทั้งเพศเดียวกันและตางเพศกัน

2. สรางอสุจิและน้ําเลี้ยงอสุจิ
4. สรางฮอรโมนเพศและน้ําเลี้ยงอสุจิ

14. ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง
1. สวนที่ลึกที่สุดของพื้นผิวโลกใตผิวน้ํา เรียกวา เหวทะเล
2. ไอโอดีน แมกนีเซียม โพแทสเซียม เปนแรธาตุที่มีประโยชนตอรางกาย โดยการนําสาหรายทะเลมารับประทาน
3. แนวปะการังมีประโยชนในการเปนแหลงอนุบาลลูกออนของสัตวน้ําทะเล
4. ธาตุไอโอดีนจะมีอยูมากในเกลือสินเธาวและเกลือสมุทร
5. น้ําดีเปนน้ําที่มีปริมาณของคา DO (Dissolved Oxygen) มากกวา 3 มก./ลิตร
15. ขอใดเรียงลําดับของสารที่มีจุดเดือดต่ําไปหาจุดเดือดสูงไดถูกตอง
1. กาซหุงตม < น้ํามันเครื่อง < น้ํามันเบนซิน
2. น้ํามันกาด < น้ํามันเตา < ยางมะตอย
3. น้ํามันเบนซิน < น้ํามันกาด < กาซหุงตม
4. น้ํามันดีเซล < น้ํามันกาด < น้ํามันเตา
5. น้ํามันเครื่อง < ยางมะตอย < น้ํามันกาด
16. ถาความดันบรรยากาศลดลง 27 มิลลิเมตรของปรอท จุดเดือดของน้ําจะต่ําลง 1 องศาเซลเซียส ถานําน้ําไปตม ณ ยอด
เขาแหงหนึ่ง น้ําเดือดที่ 91 องศาเซลเซียส จงคํานวณความดันบรรยากาศและความสูง ณ ที่ยอดเขาแหงนั้น
1. 1,003 มิลลิเมตรของปรอท , 2,673 เมตร
2. 760 มิลลิเมตรของปรอท , 2,435 เมตร
3. 560 มิลลิเมตรของปรอท , 2,200 เมตร
4. 517 มิลลิเมตรของปรอท , 2,673 เมตร
5. 243 มิลลิเมตรของปรอท , 2,673 เมตร
17. หองๆหนึ่งปดมิดชิด 4 × 6 × 8 ลูกบาศกเมตร อากาศในหองมีความชื้นสัมพัทธ 70% ถาอากาศ 0.2 ลูกบาศกเมตร ที่
อุณหภูมิเดียวกับหองมีไอน้ําอิ่มตัว 6 กรัม หองนั้นมีไอน้ําทั้งหมดกี่กรัม
1. 4806.4
2. 4032
3. 1209.6
4. 1152
5. 734.6
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18. บานหลังหนึ่งใชไฟฟาความตางศักย 220 V มีเครื่องใชไฟฟาดังนี้ หมอหุงขาว 550 W เตารีด 750 W หลอดฟลูออเรส
เซนต 40 W 5 ดวง ทีวี 150 W ควรใชฟวสรวมเทาไร
1. 4.0 A
2. 5.5 A
3. 6.5 A
4. 7.0 A
5. 8.0 A
20. หินแปรที่มีผิวหนาเรียบและแยกออกจากกันเปนแผนๆได คือหินอะไร
1. หินออน
2. หินไนส
3. หินดินดาน
4. หินปูน
5. หินชนวน
21. วางวัตถุหนาเลนสเปนระยะ 12 เซนติเมตร เกิดภาพจริงโตเปน 2 เทาของวัตถุ จงหาชนิด และความยาวโฟกัสของเลนสนี้
1. เลนสนูน , 8 เซนติเมตร
2. เลนสนูน , 10 เซนติเมตร
3. เลนสนูน , 12 เซนติเมตร
4. เลนสเวา , 8 เซนติเมตร
5. เลนสเวา , 10 เซนติเมตร
22. ภาพที่เราเห็นจากกลองโทรทรรศนมีลักษณะอยางไร
1. ภาพจริงหัวกลับ ขนาดขยาย
3. ภาพเสมือนหัวตั้ง ขนาดขยาย
5. ภาพเสมือนหัวกลับ ขนาดยอ

2. ภาพจริงหัวตั้ง ขนาดขยาย
4. ภาพเสมือนหัวกลับขนาดขยาย

23. น้ําแข็งหลอด มวลกอนละ 25 กรัม จํานวน 2 กอน อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส หยอนลงในแกวที่มีอุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส อยู 200 กรัม อุณหภูมิของน้ําจะลดลงเหลือกี่องศาเซลเซียส ไมคิดความรอนที่แกวน้ําและสิ่งแวดลอมคายให และ
กําหนดความรอนแฝงของการหลอมเหลวของน้ําแข็งเทากับ 80 แคลอรีตอกรัม ความจุความรอนจําเพาะของน้ําเทากับ 1
แคลอรีตอกรัมตอองศาเซลเซียส
1. 0
2. 16
3. 32
4. 48
5. 62
24. วงจรไฟฟาที่ใชกับไฟ 220 โวลต ใชฟวสที่ทนกระแสได 5 แอมแปร ถาใชหลอดไฟขนาด 60 วัตตตอขนานกัน จะใช
หลอดไฟไดกี่หลอด ฟวสจึงจะไมขาด
1. 11 หลอด
2. 18 หลอด
3. 20 หลอด
4. 30 หลอด
5. 55 หลอด
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25. การทํางานของเครื่องใชชนิดใดที่ไมตองใชมอเตอร
1. ตูเย็น
3. เครื่องปรับอากาศ
5. เครื่องซักผา
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2. พัดลม
4. เตารีดไฟฟา

26. เครื่องกลชนิดใดอํานวยความสะดวกในการทํางานแตไมผอนแรง
1. รอกเดี่ยวตายตัว
2. ลอและเพลา
3. พื้นเอียง
4. รอกเดี่ยวเคลื่อนที่
5. แมแรง
27. หมอแปลงมีแกนเหล็กเพื่อใหฟลักซแมเหล็กผานจากขดลวดปฐมภูมิไปยังขดลวดทุติยภูมิ จงพิจารณาขอความตอไปนี้
ก. แกนหลักมีสมบัติเปนเหล็กออน
ข. แกนเหล็กมีสมบัติเปนสารแมเหล็กถาวร
ค. หมอแปลงที่มีประสิทธิภาพดี ตองมีกระแสวนในแกนเหล็กมาก
ง. หมอแปลงที่มีประสิทธิภาพดี ตองมีกระแสวนในแกนเหล็กนอย
ขอความที่ถูกตอง คือ
1. ก และ ค
2. ข และ ง
3. ข และ ค
4. ก และ ง
5. ก เทานั้น
28. อุตสาหกรรมตอไปนี้ ชนิดใดเรียกวา อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับผลิตผลทางการเกษตร
1. การผลิตรถยนต
2. การผลิตตูเย็น
3. การผลิตนมขนหวาน
4. การผลิตสายไฟ
5. การผลิตพัดลม
29. ขอใดจัดเปนผลผลิตทางการเกษตรที่ใชในการอุปโภคทั้งหมด
1. ยางพารา ปอกระเจา ขาว
2. ขาว น้ํานม เนื้อสัตว
3. ใยไหม ฝาย กระสอบปาน
4. มันสําปะหลัง ถั่วเหลือง ปอกระเจา
5. ขาวโพด ฝาย ปอกระเจา
30. เรือทําการวัดความลึกของทะเลโดยสงโซนารลงไปใตทะเล และรับคลื่นสะทอนกลับไดในเวลา 4 วินาที อัตราเร็วของเสียง
ในน้ําเปน 1500 เมตร/วินาที ทะเลบริเวณนั้นลึกเทาใด
1. 500 เมตร
2. 1500 เมตร
3. 3000 เมตร
4. 4500 เมตร
5. 6000 เมตร

